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sier at ”Norge er en sinke i elektronisk 
samhandling”samhandling

E f i d t k i k i l t i Egen erfaring med teknisk implementering  
av samhandlingsløsninger. 



 Det fødes ca. 60 000 barn pr. år i Norge og ved fødselen 
plikter sykehuset å fylle ut sivil- og medisinsk 
fødselsmelding.  g

 Skatteetaten har definert eDialog som et satsningsområde 
for å få til bedre dialog med sine brukere. Den sivile- og g g
medisinske fødselsmeldingen ble definert som en del av 
eDialogen ”nytt barn”.

 eDialog var resultatet av et utredningsarbeid i
Skattedirektoratet, med siktemål å ivareta brukerens
behov for en helhetlig, brukervennlig og toveis elektronisk
k ik j d d t ff tli (Kild FAOSkommunikasjonsprosess med det offentlige (Kilde: FAOS 
prosjektet 2008)

 Den sivile fødselsmeldingen = elektronisk Den sivile fødselsmeldingen = elektronisk 
tildeling av fødselsnummer fra 
Skattedirektoratet (SKD) til SykehuseneSkattedirektoratet (SKD) til Sykehusene. 

 Den medisinske fødselsmeldingen Den medisinske fødselsmeldingen = 
innrapportering av medisinske opplysninger 
om fødselen mor og barn til Medisinskom fødselen, mor og barn til Medisinsk 
fødselsregister (MFR). 

 Utvikling- og implementeringsforsøk for den Utvikling og implementeringsforsøk for den 
sivile- og medisinske fødselsmeldingen startet så 
tidlig som i 2002

 I dag sendes Medisinsk fødselsmelding 
elektronisk fra praktisk talt alleelektronisk fra praktisk talt alle 
sykehus/fødeavdelinger. 

 Sivil fødselsmelding  har gjentatte ganger vært 
forsøkt implementert (senest i perioden 2009 –

å åsommeren 2010). Prosjektet er nå satt på vent. 



 Har basert meg på teorier fra følgende fagfelt
◦ Informasjonsinfrastrukturer◦ Informasjonsinfrastrukturer
◦ Grenseobjekter ”boundary objects”

 Materialet som forelå var svært omfattende Materialet som forelå var svært omfattende, 
vanskelig å finne en presis problemstilling -> 
Eksplorerende kvalitativ casestudie (Eksplorerende kvalitativ casestudie ( 
fortolkende filosofisk perspektiv).

 Datamateriale: Intervjuer, skriftlig materiale 
og observasjoner fra styringsgruppemøterog observasjoner fra styringsgruppemøter

 Overordnet: Bidra med rikere innsikt i Overordnet: Bidra med rikere innsikt i 
tverrsektorielle samhandlingsproblemer i 
offentlig sektor generelt, og den sivile- og 
medisinske fødselsmeldingen spesieltmedisinske fødselsmeldingen spesielt. 

 Avgrensing av problemdomene: Erfaringer og 
l h k ll d d

g g g g
antagelser som har krystallisert seg under den 
eksplorerende innsamlingen av det empiriske 
materialet gir behov for å introdusere en g
hypotese som introduserer et nytt konsept: 
GRÅSONER 



H ilk å k id tifi i Hvilke gråsoner kan identifiseres i 
forbindelse med tverrsektoriell elektronisk 
meldingsutveksling i offentlig sektor ogmeldingsutveksling i offentlig sektor – og 
hva påvirker dannelsen av disse gråsonene?

 GRÅSONER defineres i oppgaven som: 
kl h t k tt t til f t lk iuklarheter knyttet til fortolkning av 

grenseflatene, som igjen kan være til hinder 
for velfungerende samhandling mellomfor velfungerende samhandling mellom 
aktørene 



BakgrunnCASESTUDIEBakgrunnCASESTUDIE

◦ En generell del 
◦ Fire faser i forhold til tidsaspektet (2002-

2009)
 Den tidlige fasen, sporadiske initiativ var dominerende 

(2002 2005)(2002-2005)
 Et definert Nasjonalt koordineringsprosjekt, hvor 

Nasjonal IKT var prosjekteier (2005-2007)j p j ( )
 Fasen etter det Nasjonale Prosjektet og den tidlige 

fasen (2007-2008)
N tt il t j kt f d i il f d l ldi Nytt pilotprosjekt for den sivile fødselsmeldingen
(2009->) mellom Helse Sør-Øst og Sykehuset i 
Vestfold  

 Rammeverket for den elektroniske meldingsutvekslingen er forholdsvis 
l k ( d k h k f k h )

g g
lik (med unntak av hva som skjer spesifikt hos SKD og MFR). 

 Standarden for den sivile førselsmeldingen er utviklet av MFR. 

 Mange av aktørene som er involvert er de samme (med unntak av 
spesifikk involvering hos SKD og MFR).  

 Prosjektet for den sivile- og medisinske fødselsmelingen har en periode 
vært organisert gjennom et nasjonalt koordineringsprosjekt. 

 Den medisinske fødselsmeldingen trenger personnummer for å bli Den medisinske fødselsmeldingen trenger personnummer for å bli 
komplett.

 Begge meldingene inngår i et større målbilde for eDialog



SystemskisseSystemskisseyy

 Sykehuset i Asker og Bærum (SAB) i gang sponset av 
” l dl ” f l d k
y g g g p

”stimuleringsmidler”  fra  Helsedirektorartet. 
◦ Sponsingen innebar krav om at erfaringsmateriale skulle tilgjengeliggjøres for alle 

interessenter.

XML i 2002 l d k d f d i d å få bXML i XML var i 2002 upløyd mark og det var utfordringer med å få ebXML inn 
i meldingsbrokerløsninger som Well og BizTalk

 MFR hjelper SKD vederlagsfritt med å utvikle XML format for Sivil MFR hjelper SKD vederlagsfritt med å utvikle XML format for Sivil 
fødselsmelding

 Opplever gjennombrudd mot MFR med AmTrix løsning

 Gjennombruddet mot SKD uteblir og prosjektet stopper opp. Forskjellige 
versjoner av hvorfor dette stoppet opp eksisterer: 
◦ Midlene tok slutt og feil ble ikke rettet opp grunnet manglende finansieringg pp g g g
◦ SKD løsning ikke klar
◦ SAB brukte feil versjon av meldingen

 Et nasjonalt prosjekt initieres med forankring i Nasjonal IKT. j p j g j
◦ Egen prosjektleder
◦ Pilotprosjekt defineres mot Universitetssykehuset i Nord Norge

 Helseforetakene pålegges å gå over til elektronisk versjon av medisinsk p gg g j
fødselsmelding (Hjemmel i forskrift)

 Forskrift for sivil fødselsmelding på høring, men blir ikke vedtatt

 Den medisinske fødselsmeldingen implementeres ved flere sykehus

 Frustrasjon og oppgitthet i forhold til den sivile fødselsmeldingen Frustrasjon og oppgitthet i forhold til den sivile fødselsmeldingen

 SKD mottak fortsatt ikke klart?

 Juni 2007 slutter prosjektlederen og prosjektet blir offisielt lagt ned 
tidlig høsten 2007



 Avtalen mellom SAB og SKD sies opp av SKD grunnet 
manglende fremdrift

 Sykehuspartner inviterer til dialog på vegne av helse Sør-
Øst). 
◦ Det avholdes møter og stemningen er positiv. Av uklare grunner g g p g

stopper prosjektet opp også denne gangen

 Leverandørene stiller spørsmål om SKD meldingen ikke er 
d k d k å f d fgod nok med tanke på formatdefinisjon og 

kravspesifikasjon, men ingen ting blir gjort.

d k f d l ld f d ll Medisinsk fødselsmelding er fortsatt under utrulling og en 
er nær målet om å få alle sykehus over på elektronisk 
utgave

 I mars 2009 startet et nytt forsøk på å få implementert den sivile fødselsmeldingen. Helse Sør-Øst ved 
Sykehuset i Vestfold (SiV) er utpekt som pilotsykehusSykehuset i Vestfold (SiV) er utpekt som pilotsykehus. 

 Helse Sør-Øst har definert sitt eget medlingsløft og de velger å ta inn den sivile- fødselsmeldingen i dette. 

 Samarbeidsavtale initieres, kravspesifikasjon blir oppdatert

 Sommeren 2009 pågår tester av kommunikasjonsløsningen mellom SKD og SiV. Det oppdages feil

 Høsten 2009 er feilene fortsatt ikke rettet og det blir pekt på at dette er årsaken til at prosjektet ikke kommer 
videre. 

 November 2009 opplyser leverandøren at feilene er rettet, men at de ikke var relatert til den elektroniske 
meldingen. 

 Mars 2010. Prosjektet  med den sivile fødselsmeldingen er fortsatt i testfasen.  Skattedirektoratet truer med å 
j k d h l k ikk f lstoppe prosjektet dersom helsesektoren ikke følger opp. 

 September 2010. prosjektet er nok en gang stoppet. 

 Den medisinske fødselsmeldingen er ikke en del av pilotprosjektet, men var i mål med implementering ved 
l k h h l kk l å h l f d l f d l ld d f

g p p j p g
samtlige sykehus høsten 2009. Potensialet er ikke mulig å ta helt ut før den sivile fødselsmeldingen er i drift.

 Gråsoner i grenseflatene som eksisterer Gråsoner i  grenseflatene som eksisterer 
mellom aktørene

Kravspesifikasjon
ImplementeringsguideImplementeringsguide
Styringsgruppe
…

 Aktørene var ikke sikker på hvilken versjon av Aktørene var ikke sikker på hvilken versjon av 
utvekslingsformatet (standarden) som var den 
gyldige gy g

 Flere av aktørene hadde ikke tro på at mottak 
for Sivil fødselsmelding var klart

 Viktige tekniske detaljer  ble oversett
 Aktørene hadde ulik oppfattelse av hva som 

h khva status i prosjektet
 Uklare ansvarslinjer og for stor avstand 

mellom de tekniske ress rsene ogmellom de tekniske ressursene og 
prosjektledelsen. 



 Mangelfulle rutiner og planer for vedlikehold av 
utvekslingsformatet for den sivile fødselsmeldingen 
(forvaltning av standardene)g

 Manglende støtte for bakoverkompatibilitet
 ”Feil” plassering av tekniske komponenter i 

integrasjonskjedeng j j
 Bruk av metaforer fortrengte viktige detaljer (tekniske)
 Utvekslingsformatet for den sivile fødselsmeldingen er 

ikke godt nok definertg
 MFR har laget formatet for den sivile fødselsmeldingen 
 Ikke gode nok rutiner for test

 Organisasjonenes heterogenitet (størrelse Organisasjonenes heterogenitet (størrelse, 
motivasjon og politiske interesser)

 Kompleksiteten i slike prosjekter er sterkt 
d d tundervurdert

 Rammeavtaler kan være til hinder for utvikling av 
samhandlende løsninger (og kanskje effektivsamhandlende løsninger (og kanskje effektiv 
innovasjon generelt)

 Manglende ”fullfinansiering” av tverrgående
prosjekterprosjekter

 Kommersielle aktører involveres ikke i nødvendig 
gradg

 Mange ulike koordineringsinitiativer for tverrgående
prosjekter som lite koordinert seg imellom

Hvilken nytteverdi har det å fokusere påHvilken nytteverdi har det å fokusere på 
grenseflater, grenseobjekter og gråsoner? 

St di h i t t d t fi å til t fStudien har vist at det finnes gråsoner til tross for 
at en har tilstrebet å få de organisatoriske 
detaljene  for informasjonsinfrastrukturens 

fl å l (d l l
j j

grenseflater på plass (d.v.s. avtaler, regelmessige 
møter, styringsgrupper, kravspesifikasjon og 
implementeringsguide).p g g )

Mye kan tyde på at grenseobjektene i dette tilfellet 
ikke er robuste nok til at alle aktørene får denikke er robuste nok til at  alle aktørene får den 
nødvendige informasjon ut av de. 

 Dannelsen av en gråsone ser ut til å ha sitt utspring i unøyaktighet i 
hå d k k k l å å k d

g p g y g
håndtering av tekniske komponenter. Dette ser igjen ut til å påvirke de 
organisatoriske prosessene 

 Gråsoner kan oppstå selv om det eksisterer et grenseobjekt som er ment Gråsoner kan oppstå selv om det eksisterer et grenseobjekt som er ment 
å operere som en felles fortolkningsmulighet for grenseflaten. 

 Grenseobjekter kan miste sin styrke og bidra til ytterligere gråsoner hvis 
disse ikke gir nøyaktig nok informasjon og bidrar til riktig fellesdisse ikke gir nøyaktig nok informasjon og bidrar til riktig felles 
fortolkning av grenseflatene som finnes mellom aktørene. 

 Det at grenseobjektet eksisterer, men at aktørene er usikre på hvordan g j , p
de skal forholde seg til det, bidrar til ulik oppfatning av ”gyldigheten” til 
disse grenseobjektene. Gråsoner som dannes i tilknytning til 
eksisterende grenseobjekter kan se ut til å være de vanskeligste å 
håndtere. 



Takk for oppmerksomheten!


